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Mihail Eminescu la f 
"România Jună" 

Prin anul 1870 se afla la Viena un 
ri1ămmchi de tineri cărturari romdnÎ, dornici 
de-a se lumina la cultura (1pusului pentru 
binele ţării, ce de-obia începuse să se con
solideze În Principclfe1e-unite dcla gurile 
Dunării. 

Veneau însetaţii de cultură din toate: 
colţurile locuite de romcîni, veneau Îndră
gostiţii de patrie şi acei cari numai simţeau 
că sunt români, dm vitregia stăpdnirii stre
rne îi făcuse aproape să-şi piardă vorba 
moştenită din strămoşi. 

[n mijlocul străinilor simţeau cu toţii 
trebuinta unui lăcaş În care să se adune, 
se! se cunoască şi să'nveţe a se iubi. 

In acest timp vine la Viena un tânăr 
visător, cu fruntea Iată şi cu ohii luminaţi 
de scânka focului sacru. 

Prin stăruinţa lui, românii resfiraţi în 
furnicaml marelui orcJŞ, prin bazele socie
tăţii academice II România Jună u. Primul 
comitet ales în 1871 are preşedinte pe 1. 
Slavici, iar pe cel telnăr pe cel care a mun
cit pentru isbcînda ideii, bibliotecar al so
cietăţii. l1cest prim bibliotecar al Romaniei 
June era Mihail EmÎnescu. 

Tot timpul cât a stat la Viena Emi
nescu a stăruit cu pătimaşe muncă la COll

..solidarea nouei societăţi. 

Zia rin dep e n de n t 

-
Când se adunau românii de toate I Nu a fost t11anifcstme românească 

graiurile din nordul Maramurdsului şi par- pe cme Eminescu să nu o urmărească 
tea de jos a peninsulei balcanice, depe şi la care I~omânia JunCi să nu fi partici
malurile domolului Mureş şi câmpia verde pelt prin stăruinţa lui. 
a Basmabiei, era ca un simbol) ca un pre- * 
ludiu al intregirei românismului. 

Libertakcl naţionlă şi propăşirea cut
tUfClIă a neamului românesc stăpânea cu 
înfrigurcJre toată fiinţa şi toată activitateci 
lui Eminescu la r\omânia Jună. 

Pekrill(lgiul pus la cale tot prin stă
ruinţa lui Mihail Eminescu în 1871 la 
mormântuI t11C1felui Voevod Ştefan cel Mare 
a fost poate prima memifestmc a ideii de 
întregire TwţÎon(Ilă pe pământul subjugat. 

Când delegaţia României june a depus 
eşarfa tricolorci pe mormântul eroului dela 
Ră5boieni şi Valea 11lbă ochii miilor de pe
regrini SIClU simţit umeziţi de fericirea ce 
incepea să o presimtă sufletele româneşti. 

Iar cc1nd într'un elan de însufleţire ro
mânească marele compozitor al neamului, 
Ciprian Porumbesctl, alt membru al Ro
mdniei June, prinsese scripca în mână zl
când cu dor câteva din măiestrde-i com~ 
poziţii, miile de români veniţi din toate 
părţile ţării, Încinseră o horă aşa de măreaţă, 
că era cu drept cuvânt o horă a viitoarei 
uniri. 13ătrdnului său tată, preotului Porum
beseu, îi spunea Ciprianu: II Tată am cân
tat Daciei întregi" . 

llstăzi, membIii României June, sărbă
toresc împlinirea und jumătc1ţi de secol de 
continuă luptei a societătii pentru ideia· 
unitdţii şi libertăţii naţionale. Serbări şi 
festivaluri comemorative au avut loc În 
numeroase oraşe ale ţării întregite şi se 
vor continua pretutindeni unde este suflet 
românesc. 

Din b(mii ce se vor aduna, se va ri
dica un monument aceluia ce reprezintă 
aşa de strălucit superioritatea noastră in
telectuală şi simbolizează unitatea de cre
dinţă a neamului nostru. 

N ici nu se putea cinsti mai frumos 
memoria lui Mihail Eminescu şi răsplăti 
îndeCljuns activitert,a Romdlliei June. 

(1. Is.) 
w, se." ...... 

Primirea Suveranilor la Sinaia. 
BUCUREŞTI. -'-- Iltrcchea reRală a fosl În

t;lTllP;nată kl g>2 1ra din Sinaia de 1\:{Ltrc dnu; mini
.~trii V.Utoianu, M.hlt\!'SClt; MărditrcSoCu, Sa.SSll, In
cuJct si Cosma. SLtveranii s'au intreţinut vreme 
ÎndelullRat[t cu Imemhr;'i calJi:netu[ui si au rekwat . 
câ: 0\\1 CPÎZfJi<) de din cursul vizitei [,or la Va r~ovja' 

Astăzi Duminecă, d. 8. Serbările "României June" in parcul "Eminescu." 
• 
Cuvioasa Pelaghia care a fost ICi, în.::ât episcopii şi clerier: cari erau de fată 'îsi I Damne;;cu, carc a zis.: "de vei :scoate dnsM din 

sc;~l'dau fct01e în lacrimi. Şi Non, p,iecându-sc, a nevrednic, ca g;lIra m.la. vei fi", 
o lnfâiu desfrânată. clIlprins-o si 'cllY:a a putut s'o ,ridice del,a. !picioar,ele M'am intors, cu Romana diaconita, la aduna-

de M Ii VE NU sale, Si i-a vorbit: rea cpi~wpi.Lor; si 18m g[ts!:t p'e Pclal?;hia zăcând 
1 AIL SADO A. _ P..,a,vila porunceste! a nu botteza iJJe o des- tor la ,pământla picioarele fcr,kituluj Non. Sj, 

(Continuare). frânată _lără chezasLca să nu se Întoarca. iaiăs ascwltând ră,spul1SUI 13.rhieg,iSCOlPullui, Îllvă.tătorul 
Aducând slujitorii 'scriSOarea a.ceasta, Non a la viata eli de m'lî: înainte. meu s'a plecat cu bl<tn.d'eJte dttră păcătoasa şi a 

cclit~o; apOi, 'întrebând, a Înţc,~cs Uş.Qr de Gine era l\,uzind aceste vorbe, 'eJUI a caiZut iarăs Cu 0- ridic,a.t-o, zicându-i: t 

scrisă. Si,îndoin!du-se de gândui d~frâna'tej, i-a brazul la !păm[\nt şi,ca odinioară păcătoasa din - Scoală-te, fiid, să inveti <:c1e de trebuint~ 
răspuns: c\'am,heIie cu Hristos, vărsa lacrimi Si spăla cu neutru bo'tez. 

,.Orice gând vei <lIvea, - să Ştii -că 'lui Dum- ele !picia'3,re!e lUi Non ş~ le ştepgoa cu ,păru;! oapu- Ea, s'a ÎnăJtat .cu ,Ulrnîlintă $; fiCriJinte bucurie. 
lleZCU nu~1 poţi ascunde, Şi să 'nu mă lispitesti, lui. Si ~trîlga IPlângâ1l'd: Si astepta cu grumazu,t aploc.at. ' 
căoi cu păcătosul, sunt s'lujHorul l:ui Dzeu. De - Dacă nu m{t botezi astăzA vei da seamă A grăit Non către dânsa: 
ai cu ai()'e",ărat blln~lll,;oic să crezi În D,umnezcul lUi Dumnezeu pentru sufk,tul meu! 'Din mânilc ~ MărturrseiŞte~ţi Îtltâiu :păcate-lei 
meu si doreşti să mă \'iezi pentru asra. vino si mă talş să oca.ră Dumnezeu sufletul/meu şi IdlSllPra ta E,a. a ră~lPuns cu lacrimi ,nouă: 
vci găsi cu ceilalti episcop';, Iar d'e vojfi sin~tlr, să cadă faPtele mele cele rlele! Dacă HU mă dc- - De-mi voiu cerceta CUgetUL}, nimi.c bun nu 
llU vei .putea să mă vezi." p~trtezi acuma dela rău ş1i nU mil cureţi, mă În- vo':u afla în el, Jar PlllCatele mele sunt 'maLi multe 

Cctind p;lJCătoa~ <lJCeste vOJibe i s'au 1uminat torc iarflş la ,desfrâu 'Şi la idoli. Dacă Illi mă faci dccât 1l,i'Sipul mărit' ii apa m~irii nu aiun~e pcn~ 
ochii de bucurie. Ş: rildi:cându-se $:i-a pus văI 'PC a,cum 'm:reâsă Lui Hr,istos şi nu mă adUci la tru sp~llarea fa!ptelor tr,ele nocurale, Nă!d~ljdllCSC 
cap si a ieşit În gpaM, alergând la biser:ca sfân- Dumnezeul tău. să nu te primeaSCă cu' dânsul şi inlSă În Dumnezeu'l tătU că va privi SPre m~ne CU 
tu1ui Iulian· Acnlo a tr:~mis ştire fer!:citului Non C11 ,sfintii Lui!' milă! 
dospre Vicn.jraa. ei. Si p~ când ea aştepta ..;u umi- Srătoa,ll toti şi \priVle,au cu uimJre atâta aprin': - Care-ti 'este nUITl1clee a tntrehat-o epk~copu1. 
lintă afară, Învătătorul 1111cU a chemat l'a sine p'C derc ~( râvnă) - şi ,preamăreau în suflehe.le !Dr - PărI:ntii mei mi-au pus nume.le Pela~hia, a 
ceilalţi şapte ew;scopi. 'ApOi a trimis cuvânt fe- pe iubitoruI de Oameni Dumnezeu. Şi, .intorcân- vorbit ea; i,a1r cetătenii Antiohiei, '~mi zic Marga
meii că poate să se Î'nfătiseze. dU-se fericitUl Non către mine, smeritul 'Iacov, rcta,pCtHru podoabele Imult.e si de mare pret cu 

Intrind În chilie, numai o clipăJsi-a, ridiciat m'a trimis la Arhier):'s.oop ca Să-l $lltlll toatc cele care m'au Înfrumsetat ptica-tcle melc. 
ochii asupra soborului. apo,i s'a ·arll'l1ICa't la pă- întamplatc.Si grăbind, m',<'lIm dtli$ la At'hiCipjSCOP EpL~copul, atunci, a inceput s'o ittvcte credinta. laT 
mânt, plângând $Î sărutânopicioarelc lui Non; si ham spUIS. Iar el, a,s.cultâl1'du-mă, s'a umplut ca il asculta cu Înfrâlll1;ere Si umilire Şi i-se UIl1-
şi ziCDa,: de bl~lIrrC', şi aporul1cit S/[uiitorilor să aducă pa plea de lumină s[lfleh1J~ Si, fHlI'du-i maică 'duhov~ 

- Te rO<R, domnUl meu. urmează 1)itda învătă- C!lvioasa Romana, ()3,re,cra înWiadiaoonită bi- niccască Romana dI:acollita, 'aU botezat-o ÎntlU
torului tău Hristos: arată-mi darul tău si ni-mă scrkcasc~'. Si i~a rând uit să mcargă' Q! mine. Şi mellIJ T:1ltăIIl[, al fiului şt. al Sfându!,ui Dah. ŞI 
crcstina. Căc!; cU 'sunt mar,ca păcatelor şi adâncuI ml;-a, dat astfel rilSpulTs pCtHrn înv~ltiitorul meu: ferlci'lul Non a Ul1S-0 cu sfântul mir, şi a tmpăr-
brdekgilor. Curată-mă prin botez. !3lIJetlne-i aş<l lui Non: Citlstitc p~irintc, pc tine Ujs[t-o cu trupul şi 'sangcle Domnului. ADOr. după 

Si ('ra atât:1, c1nrcrc ~i înfrângere în vorhelc te astc:1pEî lucnJcl 3i;:c~i'a, wntrll,că esti p:ura lui ce an îmbr;I\::at-o în str31e a:l'bc, an dl1~-O in In· • 

• , 
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TOleranta noastră 
şi maghiarli din Ardea'. 

Au trecut c!J1I;;i ani de zile de când cel mai 
m~lreţ a~t din istoria Il-c'amul ui ac:.::sta s'a produs. 
Au tr,e~l1t c'n,,;i ani de zile dela finalul razboiului 
care a fQst ~)en'l'rU noi unirea tuturor românilor 
şi Începutul perioadei de proP,lşire pe toate te
renurile vietii noastre tJI;\ltiona!c. Celebra no
blete Ş tole,rant,l a po.pomlui rom{m a găs't in 
<l..:.,:,şti cinci ani de z,i1e atâ"n:a ocazii de a se ma
nife~taj in ,,,:ât a ajuns sa fie Nvo-!tatoare pcntru 
noi ÎncŞ:ne - şi un motiv de a produce "Ilaritatc 
PCn:ru str:tir{. Cite ofcnsc câte lovituri pornite 
din partea acelora care ne-au chillUH 1000 de ani 
in Ardtalul tll'turors.cbinl2:iurilor ne:amului a<::esta 
-~ n'au fost tnc;\:llte cu ye,d:n:a sau tolerate. 

A...,;lZi C<Înd tdeia de stat românesc şi: de all
toritate ro.mânească a îw .. :·epllt s~i Între şi În iYl

petele cele mai strâmte a şovinishlo r maghiari, 
to:uşj TIU C zt; ca În gazetele k)r S~t nu gAseşti o 
oft..'I1~;t la adreSl<!l autoriUttilnr sau a statului 
rom;ln. 

Toa'it.: Qraşele mari a ţărilor str~lin.el sunt h;
p~ll1ai.G de pr<)pa);andi:,ti şi gazete pl;lhe anume 
'!}CtHrll a ne dcs.:redi'a În fa~a, strijinflUttii şi pen
tru ZI J1~ prezenta În fata lume i Ci\):!izate ca pe 
1Iiste m~lsacra,tori ai millor;tilWor. ca pe nişte 
c[lbi, ci pozând În victime. Nu tre·ce lună de zile 
far:! I.'a ':U: a rt~ sau cutan-;: socieElti sau a soc!. a tie 
politidt mag-hiară să nu ne a:meninte Cl! recla
matii la liga, naţiunilor SlU Cl! proteste adresate 
cut,lf!li g:uyern străin. 

Toate aceste OJI o recunoştinţă pel1"'ru tot ce. 
a fa~tIt sti\j}â.nirea române'ască !}oporu.lui ma
ghiar din Ardeal. ii In J-d,'~v:lrdu.pă statisti<:i ofciaJ.e as!ăzi mÎno-

ij
i, ritar: mag-hiari din Ardeal au mult mai multe 

ŞcoJ; primare, ciyi!c şi J.i.cce. decât aveau Înainte 
de r:1zboi. . 

Ast,lzi sta'ul român a imp;trtÎ't pftmântul tărei 
cu nc-p;lrtÎ!{rc şi ungurilor şi rmmlnilo r· Zilele 
treCute Ia Sân-Mihaiul-dc-jos din jud. Turda
Arie" - s'1a. împarţitp[liJl1ântul la tărani. 

F\lmân!u' acesta e CCl ·mai scump colt de 
tara din c,îta aw.:m p~n'trft eli În el zace moastele 
srllie a marelui nostru Mihai. 
. Ei h'ne (IIcest ip;\mânt <li fost împărtit şi la ro-

mâni şiIa unguri fără sit se fac.l nici o 'deosebire 
d;; nationalitate, sau de credinţă. 

Cu tOate acestea şCOlile mag'h~a're din Ardeal 
sunt Ş'2ntere În care se fabrică cea mai înverşu
natii ură laaiClr,esa a tot 0C este românesc În a
ccaSl,t tară. Toată această sfidare şi batjocură 
la adresa statll,lui rom.ln este (}PCr'~}olerantei 
noastre .cxcesive.------

De vom ,continua cu ia şi mai departepu
tem ~punecă voit sau mconşrient lucrăm la si-

cui unde găzdui am ud:, la catehumenie. Şi acolo, 
Înv;ltatoml rnel~ la. zis dttră iCcHaHi eP'iscopi: 

- Veniti la OSP~I!t, fratilor, să ne bucurăm CU 
Îngerii, -:ă a-m g~tsit oai:ace'U pierdlltă. 'Şi să gus
ităm untdelemn şi vin cu bucupie duhovni,~ească. 

A:::.czându-sctoti împre.i u rul mese~ aU QSiJ)ă ta t 
cu cea lJ.otezat{l. Şi vorooau cu btK;llrie lucruri 
hune- şi PelaS?:hl;a asculta şi privia cu alt suflet, 
împodobită c'o nouă frumusete. 

Iar pc când erau ei la .acea ourată desfă'larc, 
diavolul a Început a se tângUi Ş,k urcdlile lOr îi 
auz·€au cuvân'tu). Şi t~pa Cu glas omenesc şi bhe
stema pe învătătorul meu: "Că mi..,a'l rălpit trei
zeci de m:i de Saracini şi i-ai botezat! Şi ce1;a
tea lIiopoli. care trăia di1l dndurHe mele, ai În
tors-o c~ltră Duml1ezeultătw Şi acuma. iar trebue 
să rahd vicleşugurile tale, călugăr cu nărav rău! 
Blestema>ră să ne 7Jua În care te-a-i năs,::ut, căci 
păraiele lacrimilor tale mi ... 31u risipit Si mi-au pu-
stiit casa!" ' 

Ş; stril2:a şi cătră Pelaghia: "Aşa ... mi faci tu, 
dOa'l1ln~l? Mă vinzi şi te Întovăr~lşe~ti cu duşma-
nii mei!" , 

VilZându-D 'tulburată, îfi"atatoru:l meu i-a po
run~it să se Întareas-că cu semnUl crucii. Iar ea 
şi-a inăltat frumosii ochi si-afă'Cut semnul isbiî.
"Î rii. Şi a !t~lcut d:!a~ollll, ş; a fugit, şi a d1zut 
tllleltirea lui. . 

Apoi, după două zile, pc când Pelag-hia dormi a 
în chiFa 'cnvioasei Romana, a simtH ,asupra ei du
hul necura( Şi Un glas dcsmierdLrtor o mustra 
sj-i amint,ta de Lume Şi de vj,a.ţa de a:ltădată, şi 

• 
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lluc"uerca Iloastr:; ca ne:'lm Înpr.opria-ne tară. E 
rid"CDl şi '2riminal a fi tolerant Clt aceia care 
t,'>au schinillit 1000 de ani şica,re şi azi du.pil ce 
prin ~ra"ul drcpt,He i -- aU aillnşi supusi, În 10'';' 
S{l fie ru.;ltllosc'Luori pentru lWIJ!{rvo'nta şi '!"clc~ 
ranta ta, ci cOlltil1u{l să te batjocnreasdi şi <i te 
ameninte, St. P. 

$ ,. . .... ... t'. u" •• ve ... 

Patruzeci de ani de profesorat. 
'- Badea Gheorghe. --

Venerabilwl şi marele latinis.t, .profesorul 
Gheor.ghe Pa;w.profesoT la liceul "Md:se Nicoa
r:~" din locali'late, a împlinit 40 Opatruzcci) d.t: 
ani deproicsopa.t. 

O IUl1g~i. si sPirlDasă carieră în care venera
bi.Jul ,profesor nu a clintit o clipă dela dator:e, şi 
a dat un eX~lITIplu frumos de l011m stil' Ull român 
s~iÎnvcte Şi să predea obiectwl ce i-S"â Încredin
tat. 

A început cariera În I3eiuş ca profesor. unde 
a ~tat lOart', dUPii Care a venit profesor de 
limb31 httil1{l ,şi rom{mă în Arad; catedră pe care 
a ţiJl11t-o panii în ziua de azi. 

Putem SJHlllC că în acest se-misccol de <pro
fLlsorat nU a fost numai 'profesorul arid al ca,te
drei, ci şi p(lrintelc tuturor Românilor carea.u 
1] ec.ut pr<n m,tlla dsale. 

Activitatea literară e modestfl; darpre,ţi
oasii. 

Lucrarea sa: P·a,tria "Potestas apl~d Roma
no~." devenise trn ilivor pentru cercetatorii an,ici
t:itilor r(~mane. Mai însemnată ÎTlsii dintre IlIcn1-
riie s2,le este lucrarea aparutrl sub pseudonim 
- .. În 0:I,re a luptat şi scris si pCll'irn me·ntinerea 
carar.::.terului româneSlC al liceului din Bciuş unde 
a fost profesor. ' 

In acei ani critici când st{~pâr{rea ma.g-hiară 
voia să maghi<l,rizeze cu totul şcoalelc româneşti 
a fostcaull semnal de redeş·teptare lucrarea 
dlui Oh. PapP. 

Plecânddda ~poteza -că liccu,1 ,a. fost înfiinţat 
d:n averile mag:hiarc pentru că averile epiS":iQ;pa
tului din Oradia-Mare erau dona,tiuni1e statului 
mag)hiar, acest sta'l impunea maghiarjZla,rea li
ceului. 

.Lucrarea dhTi prof. Gh, P<liPP a impresionat 
nu numai suflarea rOlll<lnească. ci chiar mitl:ste
rul de instmctie deJa Budapesv:1 care a ol~ibit 
coarda întinsă a mag:tr:arizarii. 

In fata adiv l'I{1tii româneşti a bătrânuluj mae
stru .a~ graiulUi nostru. Si al lilmbei latine, în fata 
cin,stej şi: datoriei pursonifjoa,te noi >cei mici şi ti
neri aducem recunoştinta l!:cTli':.:ratiei noastre şj-i 
urăm să trăiască întru mltlt~' ani casă! ne ser
vească de pildă nouăucenici!or săi ajunşi azi a 
)Junc um{lruJ la ridicarea neamulu'Î nOs.tru DCll1ru 
care dsa a IU'Dta't ia,tâ de stăruitor şi atât de ~reu. 

I. D. 

de podoabe şi de bogati!;, Şi de toaie dcsfăhirile. 
Iar ea tnţelegând că lS'a Întors iart'is lalSltpra ei 
domotml, .a fUicu.t semnuJ. isbăvitor şi s'a întărit 
murmurând: 

"Cel Ce m' aSOOS din braţele tale şi m'a făcut 
Imireasă a cereş$i sale !Cămări, - să (j·c depăr
teZle şi să te alunge dela mine!" - Şi. în:unzând 
braţul, adesteptat 'Pe cu:vioasa Romana. Si stând 
amândouă tre21B. în lucirea cande\ii; PeLagihia i'i 
'povesti. a cum a ven?t asupra ei solul Întunericului. 
Şi-i ceru ajutorul rugăciunli: 

- Roag~'He pentru mine, maica, căci mă su
pără vjoleanul. 

- FiLcă. să TIU te Î11rriooşezJI de dânsul, i-a ră
spuns n:'<l!conita, oăciacum el se cutremură şi de 
umbra ta! , 

Şi fiirrdpace în jLLntl lor, 1e-acuprjns iar um
bra ·somnuhtli. 

, Dimineata, Pela,gnia 'l chemat ,pe sluga ei de 
credintă Şi ·i-a zis: . 

- Du-te acasă si fă isv<Yd de toate câtel sunt 
in Iăzile mele CU' aur. Şi toate pogoabele ~i toate 
ale mele să le aduci aici. 

11l1plinindu-şisluga porunca, Pe1aghia a ohe
ma,t pe ner':Citu,l Non .. Si luân:d bOl!:{lţîile şi podoa
bele i le-a pus la picioare, zicând: 

- fată bogătia Satanei· "O dau În ~fill1cle tale 
!mflni Eu mă Îndrept spre alte bogăti'i, ,alLei Dom· 
nului meu Isus. 

(Va urma). 

m rpp,.n 

F estivităţi1e din Moneasa 
de Sâmbătă, 7 Iulie a. c. 

('WllitMul ('xorutÎ,· II)(\ntrn;:nlj"tl'n~l"'a ' .. 1 . 
, ]" . '" , " u '-o ZI ,li II n1 
III '?elr 1'fl~a tlnl.t,t~ fl.tupt.ilml<Î!na trer.ut-ă, a h.~tăl'ît nei
f~l'ItoJ' la fe»t.i\'l.Hiţile ,el 1111 ~[one'''''a I('C "Do 

• • 4 <~,-". ,= vor a-
r'lll.la I'n flti\'orul ~'Îa'rllilli 110Stl'U, umn,ătorull pro
grrum: 

}~~!lnhrută> în 7 Irilie ~). m. 3 ,ore 8erbal'e pOpU} 
hllu ~np.~rt:, ,en. tomhola, .ct~nfeth. rOllită ·cu llONJoC' 

l'llcleta.chlOş(,lll'l ou Imfllll('.ălJ'i. ooutlurÎ, ţ.ÎgI.'l,nete etc: 
~C'3,ra la ,ora 9, 'jcrată dansantă. Ia care ni-s'a 

prOllllfl. <'<,~TIf{,l1r,'ml ll'nmăltoa,relor dOaJnrn(' şi ,doJnmi: 

l. DI Lacot. Bălccşti, prolog-. 

2. Dşoll'l'a Cara Negri. ,dmls1lirÎ d~i('e. 

3. nI elI'. )fa,rt.in El;(16~, p~rull. 

4. D~o::lf:a Dona Lepll. e:rnteee daf.o;i:ee şi 'POpu
hll'e. 

1\. nI ,elI'. J.azul' RQzen"teÎn .. ,,,jl(}li,ILă. 

6. Dn<ll J(lHi 0P'I>!('-Xateht.nehel. {'â:nt~ ('11asÎ,ee 
şi q){'ipllIIUirt'. 

7. 1)1 nh. l\:,t],{l~(·n. '('fhllt(1{'C ~-\la"lC"(, şipo!111'1al',(" 

l' l'illle:lzn '31poi danfl Ipilfll îl în zori, 

P811lku !Il'u.njawea ~Ewl)H'I"ii l).npll],ali(l ~111tl l'lq!:at 
'p<.l ,d'na (11', TfI:l.l1 Rdm, Idf}alln\rlPJ~ Iprezide:nte,:,i 
1l1c;,~1?l'e nk' Soc.i?tii;tilul' lelin {wa.şul ,~i jl~d~'lţ1l1 1\
Tald" la l' e,l 'Il l'un.lf'l1'l ai ,o;eml>tei ,(hmti:'ant(' sLlInt 1111-
~mti dnii: 

nr. A,],hn Rt,man 
Ci1lpitam Angiwle,,,cn 
Th. Almfi X. 
/\ 11't,a1 Iorun 
T ;(1('01. Biî h'(lş ti 
nnt,i,~ T. 
nr. Bonea nioniflie 
] )r. CotlÎoiu Hn;t1lul 
C()ln.sf,antin ~Iihail 
Cri~i'oni~, Etlloen 
CrâsniC i'1rc'Odie 
Chel'it FIor i:a\ll 
Tk CO:'lma numitl'lE> 
Dr. TN:lmi'an AUl'·el 
nI'. ndl~:l\ll x. 
Dr. FU'liduii Io~M 
FcierF: ll.g'e.ll (Ineu) 
Fa'llT reh"1.l 
F~l>ea Vj:et<JI!' 
Tl!-. G,rig-m'oyjtei Ş,t. 

G l'OZ€lS<.'U A lexoa.mhu 
Ooorgi'lt Toan 
Gi1l1;tri'11 Romll1 
D r. Îl illhn il ţ:!'<'>:l'll J. i v'i tl 
H~wg'a N. (Bnt.eni) 
Dr. TItll'("U CQr,Jl.f'il 
C' ăpi t,am 1 mram €I>ID11 

1 anrcu T r;a.Î.llln 
Isr~'fIllTnic Sffre.r 
,Tac A'l1d~i 
Dr. Kraml 1o"if 
Br. l,nti.a.i Cornel 
Langa Tllooe;nţiu 
Pl'. LalJa J~()Imnl 

T.npa Va1er 
nI'. ~r.a~w HOlHul 
Ţ)l'. )Lt.u:8r A1]]'('1 
~nal(hn EugC11 
~r arri('ll Cor~H~l 
DI'. Mi.c!.t"a. Stwer 
nr. ~rol,doymn neorge 
Î\fo]'lloVI3Jll Il i(l . 
1\ il'.U lesen G00l'ge 
X,N~mtiu Ştda,n 
Dr. Opn'>.an Vil'gil 
1\f.l1Îo;r PitdnraJ·j!u 
Dr. Pă>'X'nti n Sever 
P II ti (' t li l'()IlOlpil 
I)tt.'~ca,,,iu Viro'il 
Petrnt.iu SiJ~u 
Dr. POpovif'jn Sever 
Pl'. Rohwn Dimitrie 
VI'. RaÎlcu Armel 
l1at,in Alex·an,dru 
Dr. Rus.Q,u Goorge 
lk Hj,';1Cutia N. 
nI'. Răhău VilCtnr 
nI'. Siirhu Grollge 
Dr. Sporea 1<m 
Ing. Şincai N, 
Simu Coriotan 
&en![,n Georrg~ 
nI'. Titimă.~kun I.i'Vi'll: 
Tl'aileseu I()In~l 
])1". Ursuţ;ill A'Vroon 
Colonel V1M} Alex 
Dr. Tfiilnaşlam Ştefan 
D1'. Velieiu, Emil 

Falmilliile llObile l'ffillâ.ne, ,i.n $ljff>,ei'al leel!(l rlilll 
jn,r'ua Ş{>bi,';mlni, Bmten.ilol' ,';li ~rolle,~i, snnt ,ru
ga te a ald 1lI11 a ';< i a ·rdrll\1,rc ob ic('1.e ipCll trIL ton~h()l ă 
şi p~'ăjitnl'i, 

.J1<ia,mnif'le şi ·domn i i 'Illiill Al'llJd, (,.Il1'! i'll t(,nţio
n('a!Z~Ia .{'.i'ilători înn~)l'ellina {,10 <1:'I'enuJ şi i(lore?oC lt 

li~::;e alSigHl'a <'\,all't.i,re, 8'll\nlt l'llgate rmp. rugaţi 
a se 1ne..7R.mta rpelista CX!pl1'flă ~~. I~ibrăna. Diere~ 
z)Ulnă, {'el .mai tâ·rziu ;pâ.nă l'a :5 lulie. F$11iaiile 
d i,n j'llidc-ţ flIll,nt f1liŞ;at,e a-şi ammta ipart.il11uparea 
<prin o cartă fPO."tală l'a Admini'l'Ot.raţ.ia lJi1aT1l1ui. 

Pl&'afl"Ela .diTl Arad va; fi Si'IBllhăt.ii :d!iminoota 
la OI'a 6.48, ~ire 1n: MOneaiSia la 11.40. 

TI eÎ.nf ooo~l'{>ad(,l,a M onca.s<l DUlm ill1er-ă 'd lm-hl
nr.at,a la 2.30 '('Il tren S'p('!('ia 1. 'fl,fjr>ă vor fi călători 
Î'I1 nnlnJi'îr (,(J1'O."<pnnză.t,or, 'Cu SOSil"B la A)'I~1Jrl la ora 
7.3:3 »n'll nlllpăim,a8a la 3,39 Cll ~ire. l,a Arad la 
ora 9.22, 

F,:I!CO]l1 rupe] lapllihli(m 1 ,rom<ÎJÎ~ ,sa. iClea. t.ot, 
~prij1l1'1l1 'l1i(~'I",t(ll" S{·l,bă'l'·j {'U un €Ieop ahlt de iilnalt! 

('nmi/r!r1T .'XN·ldil', 



I 

flag-. 4. 

Dela Comisia administrativ~. 
Ş(j{l i~l ţa; ;elim i,~ iei .aklim i(n j,;<h'ruti W"l il ,i'llldPt,lllul 

Ara/eli,s'a ţ,inllt În :30 Jnnie a. 1(' .• Ruh pl'ezilClull'ţ.Îlll 
~t111i t-Ulh1H'efect (lI' . .Ioe Ghenmam. 

{'<:mrr<,rml 1'3l!;ort,n]Qbi d~llli snihpref,{l(',t f;(\ la/mun
t«!C fe~t,i'\'i tiiţjlo(' î'n lJogatnră cu dQSl'h~deroa hnjei 
,c h i\.~i Il Ml---'&ailallit,a. 

~l1'1na 191525.- 1ei ,g'"l;'91cl111l1Iat pemh,ni'llnn
l(f,atj,i .el,in .il1(l~t'ltl ANllel, Pfligllbiţi în 'pI'Mmă1v,ar,a 'a. 
('., sunnă Olllfe !'/,a Idistrihu,itt. 

A:fllm im i~tra ti,a finlaTIlei rurll 'NlllJOl't€l3Ză, ('8. 1'n 
11l111~ 'hi s'·aln .În;031f:iat. tin IdAl'l \1iit'ecte 226.390 'lei, 
l'ai)' în -dă1'i inid;l"It'iete 2.8'j"O':l30.- Jei. 

Sedda orfanală ralPOrteazăcă Isltuatia ei niCi 
0011\111 nu e><fe drul"ifi<',8Jtă ,îm ll\<1ml,a t.l'€'eer('.i Jla ~ti
!l1i"terul Justiţiei. ' I ' 'i', .'" 

P,ar~,hf>hll rfllportealză, {··ă ~Iw,itorîi !şi vilgilii 
at',3Jlr pri:mit ~p()rnl Lalfi;;\(,,\l\ IdilTI '(':(lIre (,allIZă mulţ .. Î 
int,c'l1 t-i(m(ta,zll oBil. ,dmn i\~i(1ll(,J.R, .T llld('le Ide i'nlf'Jtnllc
tienn di~pllllH'de fonkliul'l 'penlt'l'll d€'!pF.a\>'.ă,ri of,i
K'i03~e: fli11 (',a117,a ,1lK".eal:;1ta mn I~ rpo.a.t-E' i,nmII\1\i'nţ'3 
~f'll~H.l rnp<frl~lni pellt'l'n N'IrlUi'prea erllmelor, Re 
va {,(,re. ('Ia ·r'în'X'î\1,mell('! 1,a i'<at", sa fie î!l)~~hi'Be 
~iIU~l Întl'ea,giî. ,în nllimino<~i t~i ,.,(whAtol'i; j001t'

l'ile - în timpul 'Y€lrii - si'i 'f'e ~)el'mit.ă 1T1~11ffini 
in k)l('l1 ri 1 ihere şi .s.ă of-e !(,(lllf'ltWll i ai"pi! ear.o:e C'llll\t.n
'l'ah 'lWll,t,ru ]'umljmia:rea ~l·nll1j. I 

r flilln,medi<1wl jwdet,ean .r.rupol'teszH, dî F,tlarea 
flll:nit·ar;l în hma '!IL'!li Ift f()~t \mn1tl1hnjt<'!a~f't In 
(\(lmmwledJlll ,imul Crişllri10r ,a a~)ărnJ ~)()alla pa
h1kliif'lm~11 (mad:aria), în l'Ip(V"iall11l eonmnele Hoit, 
Croona ,~î Feni'7. T11 !('.(JII1mlmla Hol~, lilngă Gllra
hon t 1l'11Id{' exj",tă 11m hell<1}t,O'\\lf. )·anl Î'm bol n ru'i"it fi5 
G181'R'O'1TIf>. neual~, ~.Hll,a ~H'oa.sta. Ip1'O'vi'ne Idel'3; 
,a'pCl1e"Ultăt,Jm:e - h.ol,(\:;'t.~. băllti -se !JlJ"l()'pUflle, 
ea f{Ho1'rll't.Hl'ii hell'1::otaelM sn fif'. dh1!ip,'ilt,i a Pl'[)
yddie .. ,pe palu<di,~tii '''llh.aiC'i 1<'1.1 ehinină, fiii 'j11m"3Irlă 
JE'l'cstr('le 0<l,;;('lto)' d.in j n l'u1 heJo;'lt,aelor K'I\l Ţ\nllliza 
j:k sfmmii ('Q]lt,ra tinţ.ari,lor .şi ('fi. alpa rh.n h\CilR1şta.e 
Fă .se i:lilIpro~păt~zellmlt!a'l ;de ,mai multe {)ori -ren.
tI", ninnif";l'ea cni·hnlrj1or ,~i,nt.al'il(l1l'. 

Tn Ilma ~r'3,i "l'alU nR,,:;pl1!t, r)04 eop.ij; ;an nnnit 
3B4 (lmm€ITIi, deci Ipopnlaţioll. a I(>r~eut (In 170 :su
!lete. 

C..,rcrilre in,a:~ntiak,c in UDmfl. ~Olwll'1\",\t1nri ijXolnt.ru 
l)'loshul mediIC1Jlhl,i ,de Cil'l("Um,'l0ri\pţ,ie Id ilTI 'rOlmoa, 
s',au iin.winta,t fmmJu,i 001111})et.erut pent.r.u ,deci -
dere. ' 

Dlpl'jln1onocklic .iud·8t~alll 1(1m»)ă II) luptă d.cdni 
Qln.i. lltcm{'lţte ,şi azi î,n o lCannerH. '3. !pref€!dmrei, n~
pntibwl nhti!n-cia locninţ,ă rÎm oraş. Ia,tm.a intr€la.gă 
a peil'f:\r:u'f-o în () (':flIrn0ră neÎlI1ICălzită, ('.a!9as<\ Pl:.o-
1])1' ie ,din RalClll1a fi,iln,d Sn~·,hi,riat-l'l. R~)aig'ii imlt.er
;wmti~'l. comisiei adll.l1inilst,1',at.Î1ve. 

,Competlnţ.cle m€lclIÎ!Cilm şi .li: oomi~:iilor, ce 00 

.cloplasează Î'11 j lliclet l,a, .an.iQPsi'j ifrl('·~liloo-leg.a.1e, 
l1l,i~i razl nn :Slunt ~)lăJtit.c ,din I!nmJ 1920 1lâlTIa azi. 
lin Iloe J'e ru."-emnarea «~mp€'t.inteliOr Var-lll ,s',an !l'a
nu!!' taxele an top&i il<H' .mcldieo-l('1'ga,ll[j ,o,r:1,a, 160 lei 
:p8n,t,ru {,!ilKl a'vl"ll'lneî,ngropat, ş~ 300 }{\i !pon.t.m.1.01\,

dIM,ntl f'xlmmat, fa 62 'loi. 
Serv ioilll ,dcpad'll'l',i şi şo",e.1e r.aqxn,teaIZă, că 

la JicitJllţJi,a pub1id't til1111't,ă la 20 Illinie IpenbNla
l'(mdan'il dl'eptulni (le 'f1el~epere a. t;axcJor v.aulll1111e 
3'a ;p< ... luri le 'pe }.f u roş, ofer t.ele >mall faIVO>l' a:bi le .au 
fo:-:t !l)(mWll podul RaKL1'lJa-Li'ţM'i9. ,al hî.i F1'illucioo 
-Spalniol, cu 'llloonldă ann.aUă.rJe 126.000.- Ile·i ~i 
pent.rllpn'dI11l .8ooo1"';'Ii\11-Y 8l1ea~mar(': ,a lai HU!('lll' 

Lnngu {'I'n 108,000,- lei. 
r' Rm~izo.'r'3.tul ~:()l.ar l'1a,port.ează, :că R'.am t~n1lit, 

eXaimen(·11l1 fina,le l;a toate şeo.a(lcl.e prÎlma.t-e ,din 
i ul(reţ <n.l rezn.1u<\{, lSati~fădttQl'. ~{,inist.em~l iml8bl-nJc
tilllIli,i ~1\)wEl('.iilnKl meritele fostnllllint1vlz()Ir ~~hl:r 
Io.o.jf "\t:ol'Clm'llll'Il, 1',a Ide1eg:rut lin ipost.U'llnle itn""p00tOl' 
,ml (~iI1(~llln&)rirpt.iei n. Or,alclea~malre, iil!l' reru ,Tit1Vl
Z<)f al jn'(lHţ'ullui ta rd.e1(1g~at ,pe ,"-nlbr-PlVir..ol'lul Eugen 
.Rflil1w.ill1ţ11. ' _: ,n . a..... ,t .-:ar... y* ra Vtt" ... 

Strainilor li s'au interzis cumpărarea de 
terenuri langl frontieră. 

Ministerul de interne cu ord. No. 1881 a 
anunţat prefecturilor judetelor de frontieră, că 
se interzice cu desăvărşire străinilor de a-şi 
cumpăra terenuri şi imob le în comunele rurale 
În rasă de 10 hm. dela frontiere. Se face ex
cepţie, însă cu terenurile şi imobilele situate pe 
frontiera Dunărei şi ţărmul mărei unde poate 

. deveni proprietm orice locuitor al prei. 

"TRIBUNA ARADULI T' 

Serbarea de sfârşit de an a ŞcoalaÎ 
de Arte şi Meserii din Arad. 

Serbarea a fost deschisă.printr'o cUivântare 
cntusiasfii ,a dlnl dir. C. Bă!lteanu, din care dăm 
în a'hă 'parte a t:arului câteva \pasagi; 'interesa'l1-
te. După 'Jceasta a urmat distribuirea wemiH{)f 
care a constat din cărti şi diferite ustensile de 
desen pentru anii in-termediaJ1î Şi unelte pe-ntru 
absol'VentH şcoarl.ci. • 

Di'strLbuirea premH!or a .fost făcută d,e 'CIna 
haron Pop. Intre călrţi, Ipe lângă 'cele cumpăl'la,te 
de comitetul ŞlColar, <iU fost Un număr de bibN 
donate ,de dna vttd. Nemet, În amintirea soţului 
SflU, fost constiH1cr la Curtea de Icasatie din Bucu
reşti şi un număr de 16 c[lrţi dOfll3,te de dna ba
rOn POP. în caoHtate de prezi~entă a "Sqc. Mitra
şeş.ti" S!ectlla Arad. \ -- . , ~,.:' 

După distribulirea premiilOr a ut1nai vizita
rea expoZ'itie i aranjate În sala de -des-en a şcoalel. 

Sec tia desLe n. Am remarcat desemnurile 
cu motive rOO1âneşl1 combinat'e pentru aplicarea 
lor la industria lemnului Soi, fiendui ,Precum şi a 
celorl,altc d'c,semnmi de omametl'1e nc;:csare Iăcă-
tuşeriei Şi tâmpIărjei.· . 

CnBdem -că e o datorie să spunem c~ SU-CCC~H1! 
ex,poz!'ţie i de de.scmn este datorat dlu! Prof. Flo
rian Murcşan. 

Sec ţ i '<li d e I 11 C rări in f iCi r impune prin 
nt\m{lrul, valoarea şiPrecizi'a cu C:lre sunt execu
l"t,e ohiedc)c expuse. Rcmardlm strun~ari, meu-I 
ghine, ma~{ni' de btlcătărie, Pre~e de strllg,uri şi 
altele. 

Sectia tâm:j)Iărie ne-1ai fost prezennată I 
printr'o sufragerie şi un dormitor admirabH exe
cutate atât din punct de vedere al tehnioei cât şi 
al artei'. Ne-a făcut impres:ia că tinerii elevi d8,re 
au ducrat la lucrurile eiia'te au C[m[ltat r®cdu. 
meşteşugul şi arllalVie\~"hilor mesteri. 

Cui să da:torăJm aceSt progres al ellwilor de
cfit lui 'praf, Oh. Ben.kert şefUl atelierulUi de tâm
plărie şi ma'estruluj Iosif Hirst conducătorul ,ale
)':erului ,de tâmp!ăTie. 

După vizitarea expozit~ei s'a servit o deli~ 
dorusă g.ustla're vizi,ta tori!Lor. 

Inazfostentă în'tre ,altii ,am remaroat Pe' -dna 
dr. Robu cu fii-ca, tina ba,ron Pop, dna C. Laugier, 
direct.oarea şCo normale. d. ing, Trimhitoniu, Gh. 
Popov[j;;.j suhdir. jj,lnci·i< "V~ctoria", N. Cr!is'tea 
preş. Asoc. Invăt. etc, 

D. N. Cristea, 'a tf.nut o însufletită cUVân{>;l,re 
în care a lăudat ImullCa şi ~·tăruinrta d(;jJusă de d. 
director C. Biilteanu 'Dentm ,progres>u,j şCoalci şi 
pentru îndemnul date.lcvilor de a-i ,aftrage spre 
industr;i~. A IPromis că va pUnel În viitorul conKres 
al învăţătorilor chesl'iunea de a se ajuta moral şi 
ma'teria:l şOC!al!a de meserij din Arad. 

A r~~SiPuns d. director C. Băltcanu S'punând că 
aiutoru~ vine tot dela ,apostolii săraCi dar neoho
siti ai neamului - lCorpu~ dlidadk de toai1ecate
goriilc. 

Nu putem inoheia acest reportaj fără a trans
mite felicitări dlu! ~ireotor Băltr;anu pentru ,pute
r,e<a dsa1einepuiz>ab':Iă de munoă\, pentru buna 
conducere a scoolei şi mai ales ,pentru Imarele 
merit că în doi ani a stiut să romanizeze a:proape 
complect ŞlCoala. 

.... "1'. '.- Ns , ........ os _-4 . 
T eafrul de vară. 

- RepertorIul săptăminfl. -

LUNI: "Mignou", ,~u BliMbe'l(a Sindor. 
,MAHTI: "Dclt trei la pabru". 
MERCURI: "Fa 1l1St" , Cli Nirsch.y Emilia, Os-

car CoJoman şi Fleischner Anton!;u. 
JOI: "DomnUl Secretar de Stat". 
VINt:T<!: "Amor. agent fi 11 a nci'a,l"'. 
SAMBATA: "Prinţul Bob". 
DUMINECA: "Printul Bob", 

__ "o ••• nt 

Cetiti 
şi răspânditi 

"TRIBUNA ARADULUI" 

1c;r 
Dllmine;:ă, 1 Iulie 19.?l 

I NFORMAŢIUNI. 
- })onnu/('ll' prezidenfr: 'a{e Reunjlw~·lo.,. 1'0. 

mâneşli. PI'('l'lIIIJ. ~l: celelalte melllUI'p ale societă
ţii arwlrmH', flpoj membri cmnitetnlll\i e:r~u.tt:t· 
jw,n!h'u 8u.~ţilH'I·(,{( ziarului şi do-mrn1i (l/'a;njolll\ 
81171t Înt'itall' regp. invitati să bim~1)oiI18Că n lua 
potie l.a şedill ţa ce .'il' V(~ ţi'lIeţ~ mâne LUNI orell' 
6 d. a. ;'l,<w.da mică fi, Primă,l'iei. 

, 
- El'alll.enele de rdnwlvire la liceul Mois/} 

NicOfll'ă din. A1'(Ul. cnr$ul slIJleri;()r (exfl:TIl. orare 

de. m-ldtlrifafe) încf'IP in ziua de '2 Iulie C. ora· 
8 elim inf'(l·ţa. In absell ţa dlui profe,~or universPta,1' 
dl'. Ioan Lupaş, '<leleg(ltul ministl'r1l1ui instruc
ţiunii. f:rmne7le!p VOI' fi lwezidafe de dil'f'ctorul 
lice'lIlui Agcn/liu Cri.şan. 

B.ram en e.le de a.bso{l'Î re, (,1Irsul i Il feriol', înce r 
ln ziua de 5 Iurie. 'E'.l.Alm(,~lele OI'ale 8nnt pulJ/ice. 

'" 
- 1)1'. la\C'(~I) Hot.iilra'll ~lfr.i u!deeătmu.1 ocolu-

lui ş; r' a, cu {feciziunea Consfhulu i de miniş.tri 
din 27 Iunie a. C., e numit d~ n:>tarPublic În ŞirÎ'a~ 

• 
- Consiliul de ministri cu deciziunea din 27 

jun:·e a. c. a înfiinta't la Radna un post dlc notar 
pllblk, care ,'Jj depinue de Camera noiarilor pu
blici din Timişoara. 

'" 
- 1k }~lIltil P('tl'e ('"rollda llQt.rul' publ1i('.îll Şi

ria e ,permutat în ~vceaş r:al!tate ba R~lla, in 
postul non infiintat. 

• 
- Dr. Teodfl'r Burdan .advocat, e nltmit, cU 

d'~,cjzil1nea C01l-siliului de ml:niştri, de n-oll3i{" 'Pu
blic la Ineu. 

- Arno}d Ichri-ch nota:r puhhc în Ineu e Il)'er
mutat Îna'cea'Sca1'1at~ la li.a,l,meu din jlldlctul 
S;Uimar-U g\oc~:1· 

• 
- Eugen Crâznic fost secretar la bir'oul de 

in~a'rtirurre al oraşulUi Arad şi numit de n()tar la 
trH>tmal a depus jur:\mântul ofidaJ înaintea dlui 
preşedinte. 

- In comi~il1'n-ca specială d~ recensământ la 
impunerea veniturilor re a:liza6el de med\:.ci, ~e pe 
lfLngă ~dimn'is~ratia fina.nciarrl, s'au ales Prin 
sorti, de d.presedinte detr:lbunal, dnîi.dr. Dumi
tru Cozma Ş\ dr. Mauritiu Tisoh medici în Arad; 
iar înac.ea ,pentru impunerea veniturilor rea·ti
zate deadyocati. dnli' dr. Emil Miclosj si dr. Ius~ 
tin Mar$ieu a~voca ti din toca.t:wlte. 

• 
- ReuniuI'tca Centrală a DotarHOr lComunali 

d;n Tratllsil'vaniI2' şi Bana1' c.erând mirr~lsterull1i 
lustHiei să clariffcc chestillneta., dacă notari'i co
mnm.a.li sufl.t, ,in .drvpt ,a rofhlC.,t.a oontl'alete de 'vân
zare şi Cl'mpărare, de oarece 'i:nstantele jU'decă
toresfi refuzau ~ă" primea:scă LalStrfel de contrat:te
IntGomite dlc ei şi în baza acelora să facă intro
duceri în carte·a ftmduară.. - a.lpr~mit ră;s:puns că 
orice 'ade afară de oe4e antlmcprevăzute in art. 
37 din le.gea a d,yooatîal â, !pot ~; rcdac~'ate, fie~ 
părti, f:e de altt~ persoane, ctlTOra ea se adre-

'" _ C1Llhn! (lip g'j1l1lrr!lf;lf,i.că "OBmlpia" !din Mi('.ă-
laca-noUii l,a 8 'j,ulie a. oC. va or~aniza un festival. 
când se va distribuli mooalii Între jll'Cători'i dis
tin$i. .. 

_ Mnrr]p couwn: 'de biciclişti ar:aJljait de Oh1 

ba.! ~portiv al mt1lnIeÎ!b'll'illol' ,din Arad (AMTE) 
azi DUlmi:n9."ă lar orele 4 ,a. ·a. în ·aJooa ldim Cet.ate 
\'18. fi {'In rud'odil'at ,sensa:ţion.al, iiiiuu:lICă .şrumpioTI-a
tu 1 de. 120 km. I8Jl Bn1mllrt'iştilor vrea sădoo ro
v<lnşa. hti &h\mied şi KatJ(ffi3, (A:;\fTE) cari cu 

pria(\jul trecut, rau ÎrnVtns. 

('onc\uenţ,ii dli Il Bn~m€l}t.i au ~i t. :deja Sânn
biită In Alr.ad, IIll{'!nt.rn~~ ~~lin ~ihnii.i să po.at,ă 
}'ua pa rt.e la !l'(m'0urs. 

---~-- --------~.~-.~ 
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Durnira_'Că, 1 Illlie 1923. "TRIBUNA ARADULUI" _~ __ s_' _____ _ 

O faptă b U n ă I Pe drumul inaugurat de cei doi scriitori se Afentat împotriva Suveranilor. , I vor ivi curând şi alţi tovarăsi. fiţi bine incre-

pe cale de "'Indepfl'n,'re., dinţClţi că Sadoveanu şi Pătrăşcanu - cei mai 
citiţi din scriitorii noştri - nu s'au gândit la 

de Gala Galaction. I succestll de librărie, ftu avut destule. E o cu-

I getare mult mai adâm:ă pe care cred că o În-
Cdnd trcceţi voi, pe l,în~Jă chioscurile de 1 trevt~d În hotărÎrca lor. Este si9ur că au plecat 

ziare şi vedeţi, ţintuite afartl, zecimi de bro~'.lri I dela acelaşi amare obstT\'aţii ca şi mine, ca şi 
po PU!tl re, ilustrate şi neilustrate, În cari e vorba I noi toţi, cari puteţi şi vreţi să cântăriţi ce În
de .b~nditi, de d:t,e~tivi, de curtez~ne, de aven- semnează ace.pstă abiecţiune populară, spdnzu
tU~len, de măsc~~ICI ,:- ce sent1m~nt "vă C?- ! rată la chioşcuri şi zilnic înghiţită de cetele 
pn:hk, p~ntru clhtOI~1I acestor, pt1bh~~ltll? 1It-! orăşcneşti şi ţc1răr.e~ti. 
Jun ~e~lltoabe .s~u, mdeccllie, Ilusyat,1I absu,rde I Scriitorii noştri, obicinuiţi şi ospătaţi în 
sau ticaloase, tJpantură de specula ŞI de nuze- . dinîng-Iwll-ul literaturilor streille trebuc să-si 
~ie, ac~astă ,h~t1t1ă ~u.f!etea,S~ă ,e~te desti:wtă I mai lase din apucăturile şi din' gusturile lor 
IInellStl mulţ~m,1 a 111I,cllor. cl!lton,~ ,!ceste C~llnc, I de~ic(lte, şi să se apropie de popor. şi de bucă
aceste .. aventun, aceste I~ta.mplan (~esfranate tăna lUi. D(ICă nu e multă VI(lgă In literatura 
sunt cltlţe, pe QPu~(]te or., IrI Ore l'i;'eŢc, ~e I de azi este, moi ales, din cauz{! atitudinii noas 
mun,clţor~. <:Ie şcolan, de hneretul femlllln dm stre de orăşeni literari, aiurit i de modele şi 
fabnci ŞI dm ateI ere. I de trufemdalele streine. 

.. Ex!stă o activitate onorab~Iă, .Î~dreptată cu Un simţemcînt admirabil conduce pe cei 
Qandun bu~~ sp,re ~artea L Ctllstlta popUlară.j doi colegi În intreprinderea lor cea nouă. Cărţi 
Sll~t oam,enu con scnu l?,en.l~tI popor:. Invăt~: pentrtt popor! Cărti pentru târgovet, cărţi pentru 
t~n practice, rezum(lt~ ş,tuntlflce, povejh, poezII ! tăr~m, .. Şi ~nume aş,a ~~rţi.în cari;el:ă. regăsea
ŞI multe altele. par ~art!le lor n.u r~zb,at d,e- Isca mdmoşat, amIntin ŞI asemănan cu ce 
pa~e, le-am vazut ~I. le văd "pnn, ~lbltot,ecJle 1 auzea - mic copil - în casa părintească şi in 
n.~aJuns.e de, micul cltlţor, sa~u !11 Jltrma hbră: I vechea biserică din sat. 

- Arestarea a două teroriste ruse.-
Pe dll'd suvcrallii noştri se reintorcca~d';n 

Polonia, În trellul Ce mergea cu câteva ore În
nain'lea trenului regal s'~ o)x;ervat .prcz~nta a 
uouii femei, a c~lrOr purtare era fo.arte sUlspelCfă 
şi oari !JaI un moment dat au s[lrit jns din tren. 

Tnenul a fost imediat oprit şi femene au putUI. 
fi .prinse du,pă o intensă uJ1mârire, de către agentii 
Sigurantei române. Una dintre ele a foM grav ră
nit{l la ,pid:or. Arcsta!eh~ 'au fost conduse l'a Sta
nLslau unde li-s'a luat intero~atoru'l, Politia pnlo
ncz~i a ra~ul1oscut în ele douil t.eroristc comuni
ste din I\u:ia. f'en'I'~'ile Pllst rea Zil cel mai desă
vârşi, mu,tizm refuzâl1'd să dc'a, vre-(} lamul':rC. Se 
crede că ele ,pliinlliau un atentat la viaţa Suvera
nilor noştri, 

o tC!lcgrami"i <lnunU'L din Bucureşti., ::ă cele 
,doua femei au i~r;lvit prin a fJCC m<irturisiri 
oor11fpleote, 'recunoscând că sunt comuniste' şi că 
au pn<)K~ltît un ~ltCl1'iat împotriva trenului .:are a
duce,a pe Suvera,n1i României şi '~are venia În ur
mă cu vre-o. câteva ore numai. 

... 
S'au luat întiJl~0 m;lsuri pentru prinderea e' 

vcntualilDr complici. 
mlor, Nu-nu ,aduc ammte sa fI va~?t vreodata I Sint kgi de contilluitate pretutindeni, în cer, 
~ carte folosItoare, o broşură de ştllnţă sau de pe pămdnt şi În sulflctul omenesc. Vom fi cu 
hteratură sănătoasă populară, ,pu~ă la ~~c adevărat fii vrednici CIi acestui popor, când _ ......... .-_,.IIIII •• t ........... JfIII .... _ ... • .. 'fIII$~ ... _ ....... ,f111, ... _ ....... ~fIII~ ...... ....... 
bun, afar~, pe oblonul. vreunUI ChiOŞC, ~CltI- noi aceştia cari depunăm slove şi gânduri - 1" '" 1 t.... • , 
t?r~!I cu c~te~a ~Iase pflmar~ . nu cut,ea,za ~ ~~ vom şti să biruim stridenta ceasului de faţă şi ~ In campu cerce aşlet. 
ridIce ochII Ş~ sa cercek~e vltrma unei h~rarn. să înţelegem, În pacea conştiinţei, care poate 
Pentru el, chlOşcul de ZIare este expresmnea fi pentru noi aceasW lege de continuitate Stimati părinţi {(.; eel",.cfoşi7or, 
cea mai Înaltă a posibilităţii culturale. De aci,' , . ~.' TllJ'IIx'etoratul ti,uut'ldni Cl'i:;;nril(.r Til ald1u\..'e 
şi cumpără ziantl favorit şi tot de aci, uneori (l"-devclrul !tterar.) 1)e a.eoastă !('.alB 'llloîm('i mult.lJiltl,ill'i IH'Ill[,l'U î'n!{~l'€1de-
şi broşura colorată şi extravagantă, în care va ......... .-, .-........... Y iti! ..... , ..,-ea {le aţi .aIl'0l1d!at-o 'proi)ll",}rilor, {)ofiterilor ,şi {\.-
găsi, .. frumosul, binele şi adevărul. ("elorpcn,.;cnlme '1'0 bonenJl '-;li ,de"intel'o."':J! ,,'ain (.ft'-

frământătorii noştri de limbă literară au PrinCipele Carol În fruntea serviciului ri,t ~u$O'l,,'i sub st(J,tţ!;lIJ Il;Ul'C,['tă<ţOiei ţ":L inku!'nmititori 
puţine căi deschise sfre cititorii cu câteva clase şi educatori ai tiller::jor noastre vIăstare şi căro-
primare, r'iu observa mulţi adeseori şi vom da propagandA. 1'[1 le"aţj hlg-ădu.it a !-\t' "nh~titll:i î,ll tomte Irlr:flpt'llo-
observa încd multă vreme că scriitorii noştri rile 'c1v. Ipă11'ÎntEt,;,ti ,('u lîmtn'{,<lgar»"'pl1llllderp ,:'0 le 
trăesc şi scriu Într'o lume şi pentru o lume cu Nemultumet adânc de ~il)~a noastra. de propa- l'ev,ine. 
totul restrânsă. Literatura noastră mai a tutu~ gandă 11aConală, Prin-cipele Ca'rol a luat hotărÎ- Y'ă rog !pilJ~t.r:ati ne,aMer:atil ~we1l5tilîln~·1·H(1~l'e. 
rora nu merge în jos mai departe de învăţăto- rea să se pună, Ou totsuHetul. În fruntea propa- 'şi;fi ţi {~at1Ir inşi <:ii în 0C'l'l'(ltă''ţÎ-e c(,pili ,d'W"II:'.tre ,"'1' 
rul dela ţară, iar în sus - se opreşte în stu- gandei româneşti. avea ,multe lele îuvllţat. 
denţime şi într'o reţea rară şi sfăşiată, de ama s In ar2a~t scop la "fun\la,tl:a Prin<::ipele Ca,rol" P'r'Jgmmllul <00 'V(H' lI!\"!['I:l Ide lHlltJlat Illlll-i \'il ,;t;În-
tori de felurite cakgorii. Cititorii mici şi mulţi din Bu-curc,şti au fo~·t organizate~erviciilc şi sec- j-flllj ,delc!le Î'll IH1etj\-j;tatelt JOI' ,:;i("OLMtieii "t.',Mf:llld'ulpii. 
nu citesc lucruri scrise de meşteşugarii noştri. t,iile~)el1trn III nl"fpUlllde twtlllrQl' lleeesităţ..jlor, ÎniCe (~lIlm I('rodşi afil'mă Imili. In zilele ,de 9\.·rbăt .. a:1'8 
Vina acestui neajuns este, fără multă vorbă, de Priveşte colectarea de document,,,:, adunarea şi ca. ,şi' Îlll of{,le lilhel"€ ;illl lUPI lde .a,şi Ipeflrooe t.~m-
partea meşteşugarilor, raspândirea de infurmaV:'i, etc .. , :PlI[ pe f'ltI'ăzillf' '()I"lllŞnlll~i V01' ,fi ('.(}n/fllllŞÎ ,de tlflll~~a-

Nu ştim ce trebue să scriem ca să cucerim Prezenta Moşlenitoruhli de tron În fruntea tOI'ÎlÎ lm ,"'uflet~ti în eX('lll'l.~i'\l'lli i('îmid li,se va. o-
pe micul cititor. fireşte, scriind lucruri oneste serviciului de rpropagandă românească e o. adlmi- rf.ori olC'azi1l'T1ea 'rle 'a (>llIll1J1lllŞte şi iulhi 'llalt.nr:a,l(,wflld 
şi c1ăditoare, nu dibăcii de detectivi, nu crime fI~lbjil garantie că lucruril<e se VOI' îndrclpta. re- vor ~}J1a;eri(~ll în a:€'r ,lvbel' tot, ,ft>lrul dle qpQrf,IHl în 
indescifrabile, nu cuplete pentru grădinile de ped.e, în s.pre bine. f<Jl0f'nI fiziJr:ullli <şi al sH'nHtliţei Im. 
vară. ... uz. " ."tA ..... t..... . I,n eer·cQtillŞ'ie ei mai Î'll!\~il'ţ11 '!li ,d-eveni Î'llid.emâ-

Doi din actualii noştri scriitori s'au Întovll- Sed·lnta rURară a com'ls'le"1 zoofehn"lc9. na,f,j('i Îm toa,t(~ aK,tiflllJ1,ilc l.w 'ii 'a )("': {'li U;1llI'iUI1;ă 
răşit ca să ne arăte calea care duce spre fa- Ildi,n rmiin:U!ltdl' ~-;..i '!1l,11Hriplele 1nr 'i1~if'\ll'('iîtll]'i ~'.eA,a-
voarea populară şi să ne dăruiască pilda unei J Idesea .!'re 1'\'('1'.1(' !lIn Vlilt.a fl{. tml<tle zlilde, Id~'.-;\~oltam-

" J::{." • S d El':i <;'-a tÎlIl'u-t!'ol1,b j1JX1.';'{ldjntia .o111Ii !'lUh1l]"flf'eot 1 ,. . literaturi vrednice de Imitat. Ilmlcll meI, a 0- t ,. Klu-lli~se .~nfel eUl,a,jnJ "ii <i'\pi.ri1t'll le Jlliti'ativă; ~l 
, td'r Joe (Jonmllln, Şfkli'nţa hlill'alră -aooIll18iE'i ZOQ>teh-veanu ... j Pătrăs.canu - tuturor prea cunoscuţ1rlllai Îml\'aţă a fi rjJlIlTll0tn,all i, oarmot:;nÎ cl.e l0uwâ'llt. lşi 

't' y • ni>(18 dilll ~ocalitat.e.' I 
şi de repetate ori Încununaţi în stadIOnul lite- D' f .]!' • l,-.l~. odol. rst.a.tonni{.·.i în IHltrmirilf' 101" fie II f.i (;ltiV'ij.IlI(',in~i ,~i 
. 1 A "t ~ 1 r ,~ la 'a , ~lfat IrElln nou I'll k: \,~IUiM.('JJ'e '1!wxpUlle rea I 111 1· . .' i (' .1 0

, • i' "1' . ,r ' ' l' : ~ 
fi or romane - au Incepu sa pre uc eze ŞI sa . t R~' d,' II' ] ~ f" 11.Hp:ar.tlllnO;<j Hţ<L lule t4Jata I nnl\('f!., ((l a IUdl ·fle.1, 
tipărească un vechi material literar, care, Însă rpnlll~lifJ:N:! ~)l' "~.~.Htl . 111 neu, re altlv~oao' )I:H l]~l1't,al'~~a 1 proapele si ·a ,se 5:1K~,'if,i(,.1l b, lW\"O.C tpont.I'U rlâ'Il:l-l1l1; 

bt d t I 1 dă 't • t· t' t ăI Ime.I €l'me lflIuutepe r\lln teren ,e ,) Jugllire In l 1 f" . '1 I "J." ~ su ege e e or rtll e, In mereş e.şl s r U s I In P , o ;j' .,~'.'. I (e
o
. 'II 1 .('(JI'J11';<tIH'nţ.1 1(.<0 (rreptI1l1'j 'ŞI '(I:ahl>rN I~l 'pa.-

ceşte. Sadoveanu şi Pătrăşcanu au început sd P at~a d' ~lIb' WP'llfllj(11~ a os.t, \l'l'lH 1<811 ~[)~ (--P1- f!ll\ultl~"ide oS!pi,rit. de ond i!ue 'f}Î ~1 if'l(:liipll tm.ă, 
premenească şi să adune, într'o viitoare carte fTh3!:e LfUl eJbl~l' OOnSl.ler lagrII

('.(), eare Il eşI 'I1~1a I II~tr'll.OI 01llVânt !f'R1'('Rtă.,;la le {}ţlellfţ;te fiz,ÎI(':\l:1. 
ă· t.. rt d' V' ţ'l Sfi ţ·1 E t' °lJlmlll-1It iI[\"Or.ll" 1, pr<.punerea ·ml ,st,atate e a fost!· 1 " 1 1'" l' t ~, .' m las ril, o pa e In le 1 e n lor. s e 111- ..' v").1" l' . uI~ ,. : 'lnOl"a nI ,SI 111 te I('i(~tn sI IHUl} !pr{'jSl1J8 {e tQa.e, ţ.rn-, 

deobşte cunoscut că această literatură specială lIlilllJnt,ata lf lfllli'lt.el'U 'll;! ,ll'g'l'lC Iltunl. i t t c', t re' o 

R' '(t .' o dL' h f. t t oş e a.lOl'IUCl; IC'RI'131l,e . 
era deosebit de dragă părinţilor noştri şi a ră- '" :a VI'lIJlIU, laqx)} ,pl'Opllln(!l-eiti ~ . rui 811J p~'1€!'~' t 111I!'Ir~t(lmatul 'Vă mai 1!lln ]'ţitJJIll(\5ie l)emtnl 9J)l'i-

nhlS şi azi, în mare cinste, la cei ce păstrează d?-<a ~ (p)l'I,g"~'l:nJZallpont.rll toallllna. o ,~XlI.~I]jl,ţle ;dllB i j;ilml bilrnKÎS!C _ I(~at (m ~JIOaz~a ~rlhil'I"('IÎ {ha ziua .. 
Alnca~ legea lor pravoslavnică. VI te '}(Il et~llOll. !Il Ulmllla !I)l~)!pmlerl'l 'lt lUI j('j), !, 1 u ·'·1,' J t)·Z3' ,.,. t ~-l'f' ... V' 'h - ~ -" v 'bv (6 u ,t',lj , , ŞI .f11t.!':{' I\la ,se1'l\1 f){flll')'ll. <:1Ul war~ 

Munca fraţilor Sadoveanu şi Pătră~canu e 1 leşa] nu\ !\ '.a
l 

<,tli'l"~t cda ~I('ea",:~~ ~XPozltlde "lI a~ ,a . 1lHl'ui c.ănn'În I{ml'prÎ n al {'e1i('E'lta~ilm' i(~ iVa. ,fi ,1t'lJI1-
.• t 1 ţ' S t' d' ţat (~a f l'!a{ CU\'}lte' ela S(,=,ţlollate . e l("Omlh'll- 1 ~. l' 1 ' . l~ munca unor oamem m e ep I un mere m '] "I.J ~.~ pln.l lor ~ o <'llltll"l'!I 1'11 acw,,'~!ţ .. jlU1le Illora'I~f;O[j\l:lloa. 

ă I rt 10 f· I t tă pr·m't.:-l 1 e eeOllQ1l11ICe al o '11 tasellUl' t ,,' l' " . - 1 . c. a vreme, ca ea r va I sa u a, I I u '. . _ • ' • '.,! 1- nrtli! (,~l '~llJ[J atl'llS Al 'ij)('e<a~11 (': lestlUn(', cu 
şi răspândită cu entusiasm, l1stfel de cărţi tret Sa hotllll'lt fOl'marea 1I1111ltl ,follld Z(lOtehl1lC ,tit'u: l' v rl 1 1 t' ţ- li 'O 1Ţ)1''8ţi 101 Il 
buesc neamtllul· nostru, "In ceasul de faţă. In I ale tC'HII'un, ,tlli.\:e "l'O!\'enitfl din (\~iJool"area .-;j t,l'.llill- I Ip l!['ore va:! 1!

l
l!('ffill ,.a ~~nlJ1(O:;: 1Il Il ~', ~I' (f~ 

. ~ 'J li' '~ '.d v T o (lo.nil'nI"f; .:1 I jll!( oţ'\l,l nil 'Ş 1 '3 ('(NI1'1l111 el, a \(1' Iit I 'P l'El ~t 
vârtejul noutăţiJor de tot felul, În frigurile in_,.:rle~('Ia Jiv.e:~~ nr. "lt.CI ~r van ute,.;~ ~ \prOl'l1'l'(~ GeOT"1;fl:'i('U .~j r]J111 p.rillllal'· Hdbll, a.'est .c.fiJmin '\Ca 
spiraţiei noastre orăşeneşti şi exotice, e odih- , tn~Je I e I'P rallil a, ŞI pe '("al 00(. ste iJ)O~:L I saf. S8«

1
)n- fi .od;{,fi(>a,l, tH,"l('zi'tJlwlln-yw!şi J)(~ '!lui în riiH~d'1r1[ ~i .1:a 

'l'O v 'că do' d·n protagonl'ştl'l' II'teraturl·I·1 rli mo 3J ,';u,S.ţ'lll(>l'ea 0011 unculu1 8.rea o ~lmm Ol' • ~l ' -' '1 -l.' , ! 1 v ' nt r sa vezI I I ~ , , ma ~llmftl. ţ.lm'1 ()fI' .q"lln (klell(:en,t, U'llrf e leeWtlt'''~I,a 
româneşti, se întorc la vrafurile cu literă cirilică IIlHJrlel. jOllC'!l llil1 I'ol ·rollltalX'.;1hil Îlll "iat'a. *1l<i:ală, 
şi prind a scoate din de trainice frumuseţi. I .s'a m:ai hutihît ,de-a rrup0l',t·a ~Lillli, ... t€ll'nlni (Ie- JlI(we(li'nt.a~i f'ăşi 'pe viitor veţi ,eontUllna a 
Şti?, bi~e că puţini vor Înteleg~ fapta Clcestor 1'~I)fe Isoiull v.itel(H ('e.~ .r('1'e>lC .îll ~~~te ti;l1Ut.ulri'l\yna ('{}llrfi{'.Jlţă î'll opera noali'itl'ă şi eii !Ile \'01' Ou11-

J scruton, Dar fapta lor e profetică! '('11 IpropU'lJl0r,fla ,d.e-a !'(~llliJlllha Idtl\pa lw~unle po- sidena ea 1l111111IlXiliar 11lţ(~"J<a.lei~i ~L1Ixi~ia<l'i rue-
Trebue sufletului românesc, încă odată, pa- pul'lIt;iei şi <lu.vă teren llCB,ste soi'uri, tÎ\'j .ai fmu,iliei vă 1'1Igiillll .,;.ă 'P I'jll II iti flXP1'Cl.'liu-

cea şi răcoarea simţiri lor cre.ştine. Când ţdri1e 8\1. eetit '1'IlL4P11'11.~ul ?lfil1i""toru1ui .agr1cult.u.rii. 'llt'll sellti'llIt>lItc,I~)I' lwa!Rt:I'(l Kle UC1\'otlllrtJrrnt, 
fnt1intate europene, când i'1merica utilitară şi la ,pl"t)'pmreriile fiil('ute de Jtl()lrn.io;ic îil1 ·('hl"St.ill CUlUl- (lfl/OIlPl!, J:Jimhofe(l.!/I/ 
mercantilă declară că le este sete de mai multă pil.ră,rii d,o ta'tlri. ilf in i,~t('iml 1111 a'probă ('iullnlpiin'a- C~rl'''.':11-''.J(}r. ' imlpCl:toml ~ocr.cet;îşe",(;al tl11111l1 l ui ." ereştinătate, noi suntem cei mai puţin îndrep~ 1 rea ta,l!~l'i!Ol' dhn rngllll'Îa fii'lJd ellurlll ,d(~ 'ilelllllllpi _____ ' 
tăţiti să avem o concepţie negativă.! (buÎ('ll~a 40.0nO l~i.) ___ -..;..._._. _____ • ___ .. __________ _ 

_ __ _ • _______ ,- ___ al _-.--- _=tp= 

Industria de Piele din Hateg 
produce piei de oale, capre şi viţel in toate culorile pentru 

U'1obHe galantcrii, ~hete. pa.puci ~i surtucl de piele :tna.i de

parte piei bla:nc car:tnaişin in negru şi colorat,ca.l. superioarA 

"'1 , 
--~ 



~ Dl C. MklcsclI inspector la T!1~i)l'Gtcrat!!! 
111IlCiji d'n localitate care a fos, dus k [)lKll

c;şri în interes de sCFidu - se Inapoiaz,;\ in 
~rad În cursul zi;l~i de azi, ' 

ICI 

x PE TERASA CAfENf:LEI ORAŞI:0iEŞTI, 
de Duminecă În fiecare seară dntă muzica, C0!1-

dusă de renumitul Cap()l Constantin()VÎci. - In
g-hetată. cafea, mândri reci. - Serviciu prompt. 

•• •• 

Bancă autonzatâ U~ a f"ce o per a ţu de devize. 
CapitaIul de acţiii II Fondu~1 de ~eze~'Yă 

L 60,000.000 depl. vă-pa. Lei 1.6,000.000 

CEA. MAI MARE BANCĂ AR.DELEAN~Ă! 

Sucursala: ARAD 
BUL. REG. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA SE L E P R o PRII) 

Ire O rnagazie proprie cu capacitate 500-700 vagoane. 
Telefon No. 860 $i 330. Telefon Ha. 860 şi 330. 
Se ocupA cu lui felul de operi!tii de bancă. Hnanstază intreprinderi c:omerciaIe şi 

industriale, desface în mare tot felul de mărfuri; face afaceri de imp()rt
export 'n mare, dă avansuri pe măriuri, pe cart le înmagazinează în 
depozitelt proprii. Cumpără şi vJode valuie şi face oileraţii ee dewize. 

Primeşte depozite spre lructificare, pentru cari pe lângă, că oferă o garantie a1:)so
lută, plăteşte cel mai urcat pro:ent, ca interese (netto 5 - 61/2 %) plătind 
în plus din al său si impozitul câtre stat. 

I 
i~ 

II 
I 

~ Pr(}prietarH rmnân;' roagă s.pr:iinu! pu:blicuhti Banca Centrala din Cluj a înfiintat cea mai mare şi modernă fabrică de Sârmă 
şi cuie şi de sticlă întreagă România- Mare şi multe alte intreprinderi 
mdustriale şi comerciale . 

n 

r(}mâne~c. .. 
Ire SucllrS!le: fn Arad, Alba IuHa, Bistrita, Hateg, Oradea·mllTe, Sibiu ş\ Turda 

şi va mai infiinta în Timişoara şi Braşov şi în toate (;entrele <:omer" 
dale de dfncoace de €-arpaţi. 

x Să nu vă nitnidtl mobiHiarul ou stârpirca 
stelnttilor. ci curătirea lor s'o faceti prin LOV AS 
firmă J>C'1iru ourătÎlrca locuinte1or. Primeşte co
menzi şi din provjltci!e, Str. Oituz nr. 111. (TlI.cs-u. 
3l) a.) ~-------------------------------------------------------------------~ 

Rr,lrlcfor I"c8ponsabil: IOA'Y ])JJ! JTRlU. 
Oenzurat: lOCIIll( 

ISI ATEDTtURE! __ J 

Arhitect Alexandru Graf m 
IfJ antreprenor intreprinde toUelul de !O 

construcţii noi şi repăti de căşi şi !9 
dependinţe! apaducte, canalizări etc. !O 

Irad, St~ :rel;~~odc~IYin "1~. ' ~ 

F 

19 
i9 

Vls·il-Tls cu pi\durlcea oraşului n,iget) vihld 
cu 420.000 Lei imobil (casA) DOuă. cu etaj, 
6 locninh'i modern... cu bale electricitate 
apadnct,' graJl şi pivniţă 17 metrU lungă, 
7 largă bunIi. pentru fabdc!. 

In centru oraşnlui UOR casă cu 3 locuInţA mO
derne CII. b~le, S6 preda una loculnţa. cu " 
CSmel"e, ba.ie, gang în(~hls preţ. 3l'l0 000 Lei. 

Tot centru &prolllHl de tel~tru una casă Cu 4 
locuinţA lUari moderne, preţ 400,000 Lei. 

In Pîi.rneavlJ. nna casJi. slngll/"i\. în curte, se 
pl"(\da tontă locuinţA 3 camen~ şi gl'lljd 
pentn 10 cal, gnldinA mare Heţ 150.000 
I,el 'li tot felul de casă tie In 8(}.OOO IIi,"! 
1,OOo.1lO0 J,el Ylndc agentIa "ARGUSH 
AI"sd, Str:uln Eminescu (Uenl;; }'erenc-utcn) 
NI'. 1, 

: J'a ţal "P'P F 
1 

i, 

Mare DCaZI'e' Cu 110.000 se vinde 
• una casa aproape 

de centru, singură în curte, cu 3 camerăt 
bucătărie, care se poate ocupa imediat. 
Pentru informaţiuni adresati· Vă la agen
tia .. ftRGUS" Str. Eminescu (Deâk F.) Nr. 1. 

o BUGABE! Bttglhn pe onQr. Cetltort 
că in t"Jate ocaziile cumpd1'drl 8fl re
fmte la anunturile pltblic{tte ş~ citite în 

"TBIBflJ.YA. ARADllLlTIP 

. , 

• 

, 
I 
I 



---------.:~ ...... ~~ 

Dresuri de scaldă, ciorapi:::--p::ţ;~: .. ~=;::: .. 
8ZUCS În ARAD, vis-a-vis 

cu oara Podooria~ in diferite culori, cămaşi da zefir, dela 150 lei, modăde bărbati:: nU:n1ai Ia p.!;ă.vă.lia 

ri;~til~~!rru.LE ARiiZiEîiE·siiAYl ~I 
~. : 

AI I · :. moară cu aburi, fa· .. : 
: brică de spirt .$i de : : = drojdii == 
~w 

Societate Anon. Ind. Arad. 
• 

~~ 

Var! :: Hai la Var! 
~el mai renumit var, fn rn
treaagă tara; de calitate pri
mii, ,se capătă numai la .. 

"Gaba" pr,oprietari de yar~lt;, Agriş. 
telefon 'r. 5. Telefon Ir. 5. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
5 Industria de Ulei d. n Arad SI P I A. : 
e Arad, Bul. Regele Ferdin8nd 1. Kr. 22. i 
: Fabricate şi Articole uonstre: lHei- : 
• uri vegetale, ulei uri minerale, tnrte • 
• de uleJo, petrol, ]nslru (firnis), • 
: tOTote, DnSo.lre tie trăsură, beazia : 

: Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU : 
::: PUDElE. - HiU pentru geamuri. ::: 
: 'elegraJl •••• 'elefll t35 : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
Industria texUIă Drădaoa .. .. Societate Inonima S. 1. 

~I Filatură de bumbac I~: 
• : Teselorie de bumbac :: • 

: Ilbitură:: Yopsălorie ~: . 

.. .. 

ADRESA TELEGRAflCA: TE X T 1 LA R 1\ D. 
'eleflll 758. Telefol 158. 

• 

II ~I CurA mIraculoasă (le Mi accido-cnrbontee, de snlfllt ~i sarc, in contrn fllfe· 1:" II 

: :~. rit e hll' bOI.le: gotă, f('umntlsm, boalit de tnlnll\ etc. ':: l'entru muncitorii '.= : 
• Ai Jntelednnll, la cumpărare carnetului bilete Ile accrd:\ 10- 2;;°:'0 rellncere.:.. • 
• D : Blia e deschisă pentru domni dimineata dela orele 8 şi jumătate până la : 
: :: 1, iar pentru doamne dela ora 2 d, a. până la &. :: : 

... _ r SI. I ==7 rr 

FEDERAL.o\ COOPERATIVELOR SĂTEŞTI "ARADUV' DIN ARAD. 

ACTIV 

Ca ",sa __ ___ _ __ o _ _ __ _ 

Diversi Derwn. Mărf. f:omis. 
Inventar MăiÎ. Comis. €.entr. 
Inventar MăJiuri Generale __ 
DiVt TSl Dt bitoIi __ ___ 0 __ _ 

Mobiliar __ _00 _ _ __ _ 

Dt: ponenţi Mălf €-omis. fe-
derala Bucureşti ___ _. 

Co. Gheorghe Popovicîu __ _ 
Depuneri spre fructifica re __ 
Diversi Debitori Cereala ..::J. 
Avans €.ereala __ _ 
€-. reaia Inver,tar __ _ ___ o 

Invenbn Mărfuri f:,t. €urent 
Imprimate Repoltate ____ __ 
Chrii RepNtate _ _ ___ _ 
Chelţueli Reportate _ _ 

CONTUL BILANT 

40.8221'96 
176.49552 
1296222(1 
293.132131 
26.831 1()3 
43.41992 

547980 
17.42601' 
9.0771·· 

301.91010 
1340[10 
20.22350 

156.57910 
2JX)O -

500 -
2 000 .~ 

• 

€apital __ ___ __ __ _ __ 
Deponenti Mari. Corn. Centr. 
A V8ns Cereale €entrala __ _ 
et. Crt. Centrala __ _ __ _ 
et. Crt. f~ derale Bucureşti 
fond de Rezerva __ _ __ 
fond de Col~ ctiv __ _ _ 
fond de Pensiuni __ _. 
Indemnizata ~onsiliLJIui 
fond de Educatie ___ _ 
Fond de ~Asociatia Aradana" 
Fond de Prevedere __ _ 
Depuneri Şcoala de Contabll 
A VBns Cereale Cooperdtive 
Diversi Credit ori __ __ _ __ 
Impozite Datorate __ _ 
Prof t _ ____ _ __ ' 

- -1----1--

r-
1 359.509152 

PASIV 

53.328168 
91638iM 
4S 02J I1 76 

174.25°1-
439993111 

252225 
2884170 
1.98990 
2.884170 

89490 
8()41()Q 

1 98(/90 
13.413 
92.800 -

241.11161 
1.14484 

192.74461 

1,35Q.509IS2 
'1-

Directer: Savu Şevicf. Arad, la 31 Dectmvrle 1922. Contabil: traian Sulla. 
Membrii Consiliului de Idmi.nislra1Ie: 

Preşedinte: Or. Yiclor Holoran, V.-preşedinte: Gheorghe Popo,jciu, 
Onisifor Beiu. Iosif lanota, Yasilia Ofrlea. lurel Idamovicl, leodor Clmpan, 

Gheorghe Ionescu. 
licalae 'Urgineaa_ 

DEBIT PROFiT şi PIERDERE CREDIT 
-~~~~ -

Cheltueli Generale - --- 37.893 ~II MArfuri Generale -- - --- 119.775 25 
Salari -- - -- --- - 77870 - Dobanzi şi Comisione __ - 165.030 62 
Impozite- .- __ _ ___ --- 24.278168 AnticÎpaţii de salar ___ -- 1.100 -

Remi5a Vânzătorului - - 10.957 - €ereale __ _ --- - - 56.066 15 
~hirii --

s __ -- -- -_ ...... 11,264 Diverse BeneHcii -_ - - 19.622 10 
Garantii Asigurări - ---- 1.759 H Bonificatii - -- --- ... - 4.816 25 
IncAlzit şi Luminat - -- 3.685

1

]0 Fasole -___ - -- - - 5.000 -
Fond Mobi iar --- --- -- 4824143 
DOl1aţinni - ----- __ o --- 6.134 -
Sold - - -_ .... --_ .... - 192.744 61 

- - -
371.410 37 371.410 37 - -

Arad; la 31 Decemvrie 1922. 
Membrii Comisiei Censorilor: iSJ.FOrBsiiBrâdinTomă"ş·-1 Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. loaR Pocioianu. ConslanUII I.odorescu, Preşedinte: Dr. Idam Iancu. YasiUe aYlam, 

losil Iistor, Traian Magier. 

i Cea Dlal mlU"e Intreprlndt'Te 'OTe!!
.• tierl din RomAnia, atftt lemne esente 

tarI, cât şi esente moi. Ferestraie 
, CI1 aburi În Oalasl-Ferestrin, Satn' I I mare-}'erestrău şi Homorod-Cohalm. 

I ~xploatărl de pă~ri in, loate regiun ile i 
•• TransllY8DJei. :: 

.................................... 

Vărăria dIn Vata de jos 
Uvrează var pentru revânzare şi 
clădit, numai în canUtăţi mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

~~ 

Faceti stropirea vi ilo r 
in contra Qutdium-ului, numai 
cu praf original de PucJoasă 

+. :: "Palermo Floristella" ::. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Fabrica de Impletiturl $1 Trl- : 
: . colage din Arad S. A. : 
: CA.PITAL SOCIAL: 15,000.000 Lei. :~ 

: LucreazA in cele mal mod&rDe culori toate artt. : 
• colele de tricotaj, CII.: Articole de sport din linl • 
: şi mAtasă, ArtIcole de (anta816, Cravat.e, Ciorapi, : 
.:: Bl'ob9ade ,i vateUnii. de prImă calitate. :;_ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Klgr.-ul 11·50 Lei. Piatră vânătă 

de calitate garantată 98-99 °N 
:: la firma .. 

ftnasta··s·lu ~ ••••••• ~ ••••••••• Dumifriu II Cetiţ#, şi t'ăspândlţl daru·Z "TRIBUNA 

W I L H E L M B. K LEI N Irad, Bule,. Regele Ferdinalld 1 •. No. ia. ARAD D LUIlff 

exploator da pădure, Arad. II 
11 T81efon 3-22t ~~ ~T.T •••••••••• y ..... 

I 
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